Q’s malene
TesTer

Ansigtsmassage

- med Tid Til både Hænder og Fødder
Jeg forlader larm og trafikkaos i Århus og bevæger mig mod Beder. Allerede på
turen derud finder jeg roen, da turen fører mig ud på grønklædte marker, smalle
veje og stilhed. Pure nature spa & wellness ligner en idyllisk gård – og er flot
fremhævet af solens stråler.
”gården” er indrettet til spa-behandlinger med nye lækre lokaler og mulighed
for specielle arrangementer på 1. salen, der er indrettet med sofaafdeling, hvor
man også bare kan sætte sig før eller efter behandling og nyde de mange bøger,
Trine godthaab har samlet over tiden gennem de mange rejser, hun har været på.
Jeg bliver taget imod af Trine godthaab, som ejer Pure nature spa & wellness, og bliver indenfor budt velkommen af skøn musik og en utrolig lækker duft
– og fornemmelsen af, at man har al den tid, man har brug for, i disse skønne
rammer.
Allerede ved første møde med stedet opfatter jeg noget anderledes i forhold
til de traditionelle skønhedsklinikker. her er ro og tid til kunden. dette viser sig
gennem hele behandlingen. der bliver sat fokus på mit velvære og ikke andet.
Trine godthaab behandler med Pañpuri-produkter. et skønt produkt med en
fantastisk duft – fremstillet af rene, naturlige ingredienser uden tilsætningsstoffer.
Først bliver huden afrenset, hvorefter der foretages en peeling. herefter bliver der lagt en maske, og mens denne får lov til at virke, får jeg en dejlig håndmassage og derefter fodmassage. der sluttes af med ansigtsmassage og fugtighedscreme.
Trine godthaab kommer fra en stilling som indkøber med lange arbejdstider
og mange rejsedage. efter fjerde barn kom til verden, blev denne livsstil ændret,
og med købet af gården med en ekstra nybygget længe blev det muligt at få
drømmen om eget firma med wellnes opfyldt.
det er absolut positivt, at Trine godthaab selv har været på arbejdsmarkedet
med lange arbejdsdage, hvor det ofte går lidt for hurtigt. hun forstår om nogen
at give sig tid til kunden og få en ned i tempo, så man kan nyde behandlingen.
Ps. det kan anbefales, at man tager afsted i god tid inden behandling, da man
så har mulighed for at gå en tur i den nærliggende skov.
Pure nature spa & wellness
Tlf.: 2672 6557
www.purenature.dk

Vind!

Pure naTure
liVsnyder-beHandling For 2
VarigHed: 120 min.

Invitér en, du holder af – kæreste/veninde/ven – til 2 timers kuroplevelse.
I starter med en halv times mælkebad i vores spa, hvor I kan nyde Asti og årstidens
frugt på kanten, efterfulgt af en urteindpakning lavet på grøn the, der er fyldt med antioxidanter, som giver huden en dejlig og sund udstråling. Vi fortsætter nydelsen med en
velvære- eller klassisk massage. der afsluttes med frugt og friskpresset juice
i vores relax-område.

Værdi: 1.595 kr.

Hvor: Pure nature spa & wellness, elsemose vej 41, 8330 Beder

delTag i KonKurrencen!
hvor ligger Pure nature?
send QK sKøn 1 for “Beder”
send QK sKøn 2 for “Århus”
send dit svar til 1266.
det koster 7 kr. + alm. sms-takst.
se sms-betingelser på side 6.
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